
 

                

        LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
                       w ZIELONEJ GÓRZE 

                                                  WYDZIAŁ GIER 
 

                                                                                        Zielona Góra dnia 21 sierpień 2017r 
 

WYCIĄG  
Z REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH 

O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH 
NA SEZON 2017/2018 

ROZGRYWKI KATEGORIA ŻAK (F1-F2) 
 – rocznik 2009- 2010 (2011 - warunek ukończone 7 lat) 

 

System rozgrywek – Turniejowy 
1. Turnieje Żaków rozgrywane są w grupach na Podokręgach (z podziałem terytorialnym). Ilość grup 

jest zależna od ilości zgłoszeń drużyn. Systemem rozgrywek dwurundowy jesień – wiosna. Ilość 
turniejów uzależniona od ilości drużyn w grupie. Zaleca się aby grupa liczyła 4 drużyny 
(maksymalnie 6 drużyn). Terminy turniejów wyznacza Komisja Gier Lubuskiego ZPN danego 
Podokręgu. Po rundzie jesiennej najlepsze drużyny awanse do turniejów o Mistrza danego 
Podokręgu. 

2. Rozgrywki odbędą się w wybranych terminach spośród ośmiu wyznaczonych przez Wydział/Komisję 
Gier Podokręgu: 

 RUNDA JESIENNA 
 Kolejka Nr 1  (01-04 września 2017) 

 Kolejka Nr 2  (08-11 września 2017) 

 Kolejka Nr 3  (15-18 września 2017r) 

 Kolejka Nr 4  (22-25 wrzesień 2017r) 

 Kolejka Nr 5  (29.09 – 02.10  2017r) 

 Kolejka Nr 6  (06-09 październik 2017r) 

 Kolejka Nr 7  (13-16 październik 2017r) 

 Kolejka Nr 8  (20-23 październik 2017r) 

 Kolejka Nr 9  (27- 30 październik 2017) 

 RUNDA WIOSENNA 
 Kolejka Nr 1  (06-09) - kwiecień 2018 

 Kolejka Nr 2  (13-16) - kwiecień 2018 

 Kolejka Nr 3  (20-23) – kwiecień 2018) 

 Kolejka Nr 4  (27-30) – kwiecień 2018r 

 Kolejka Nr 5  (04-07) – maj 2018r. 

 Kolejka Nr 6  (11-14) – maj 2018r. 

 Kolejka Nr 7  (18-21) – maj 2018r. 

 Kolejka Nr 8  (25-28) – maj 2018r. 

 Kolejka Nr 9  (01- 04) – czerwiec 2018r. 
 

UWAGA: W jednej kolejce może się odbyć tylko jeden turniej w grupie. 
 

3. Organizatorem poszczególnego turnieju jest Klub występujący w danej grypie. W przypadku braku 
zgłoszenia, Komisja Gier przy Podokręgu w drodze losowania  z pozostałych klubów uczestników w 
danej grupie wyznaczy gospodarzy turnieju. 

4. Po zakończeniu wszystkich cykli turniejów po rundzie jesiennej – Przewodniczący  Podokręgu 
sporządza tabele końcowe z wszystkich grup i przesyła je do wiadomości Wydziału Gier i Wydziału 
Szkolenia Lubuskiego ZPN.  



 

5. Wszystkie turnieje Żaków nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 10:00 (soboty, 
niedziele i święta), natomiast w dni robocze nie wcześniej niż po godzinie 15:00 chyba, że 
zainteresowane kluby uzgodnią inaczej. 

6. Czas gry i liczba zawodników na boisku, zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia PZPN,  
7. Obowiązek rejestracji zawodników w systemie EXTRANET wprowadza się od 7-go roku 

życia. 
8. Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie 

zgodnie z Ustawą o Sporcie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub 
zaświadczeniem. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia (...) 

9. Osoba sprawiająca opiekę na treningach i meczach nad zawodnikami musi posiadać 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z Uchwałą nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. 
oraz z Uchwałą nr VII/105 z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji 
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi 
FUTSALU mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych Piłki Nożnej seniorów, 
seniorek, młodzieżowych i dziecięcych:(...) w przypadku Żaka minimum UEFA C. 

10. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym 
klubie i jednej drużynie danego klubu. 

11. Obowiązek ubezpieczania zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych 
na skutek uprawiania Piłki Nożnej spoczywa na klubach. 

12. Zawodnicy biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadać ochraniacze na golenie. 
13. Przed rozpoczęciem każdych zawodów kierownicy drużyn są zobowiązani do dostarczenia 

(Organizatorowi Turnieju) na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów: 
a) Listę zawodników uprawnionych do gry  zatwierdzoną przez Wydział Gier 

Lubuskiego ZPN oraz czytelnie wypełnione sprawozdanie drukowanymi literami z 
wpisanymi imionami i nazwiskami zawodników (wzór sprawozdania stanowi zał.) 

b) aktualną licencję trenera – oryginał; (…) 
c) aktualny dokument zawodnika ze zdjęciem (tylko w przypadku, jeżeli sędzia lub 

opiekun drużyny przeciwnej będzie miał wątpliwości co do tożsamości zawodnika) 
14. Trzykrotne nie przystąpienie do zawodów zespołu młodzieżowego spowoduje wycofanie go 

z rozgrywek. Wycofanie drużyny może skutkować zawieszeniem licencji dla klubu (w 
przypadku nie posiadania wymaganej ilości drużyn młodzieżowych). 

 

Skrócony regulamin rozgrywek - Żak (F1-F2) 
 
1/ Przepisy ogólne: W rozgrywkach w kategorii żak (F1-F2)) biorą udział chłopcy i dziewczęta 
urodzeni w latach 2009-2011 warunek ukończenia 7 lat. (drużyny mogą być mieszane). 
2/ Czas gry: ŻAKI – Turniej: 

 Przy 3-4 meczach dziennie maksymalnie - 2 x 15 minut lub 1 x 20 minut, 

 Przy 5-7 meczach dziennie maksymalnie - 2 x 8 minut lub 1 x 15 minut, 

 Powyżej  7 meczy dziennie maksymalnie - 1 x 12 minut  

 Mecz towarzyski; 4 x 12 minut 
3/ Ilość zawodników na boisku:  – 5 (bramkarz + 4-ch zawodników w polu), minimalna liczba 
zawodników niezbędna do rozpoczęcia i kontynuowania zawodów wynosi 4. 
4/ Każda z drużyn może wpisać na listę zawodników maksymalnie 10 osób. Zawodnicy muszą 
posiadać te same numery na koszulkach na czas trwania turnieju. 
5/ Boisko: 

 Mecze turniejów rozgrywane są na boiskach typu ORLIK lub na ¼ dużego boiska 
piłkarskiego z uwzględnienie poniższych wymiarów: 

 Boisko  Orlik  - długość boiska: - od pola karnego do pola karnego, szerokość: 
szerokość Orlika  



 

 ¼ Boiska piłkarskiego - długość – (40-46 m.) -  szerokość  (26-30 m.)  

6/ Bramki: 3 m. x 1,55 m.  
7/ Pole karne:  11 x 7 metrów, 
8/ Rzut karny: 7m  
9/ Rozmiar piłki: nr 4 lub 3 ewentualnie piłka siatkowa. 
10/ Kary minutowe: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie. 
11/ Ubiór zawodników: 

 Zawodnicy biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadać ochraniacze na golenie 

 Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw. „lanki”) 

 Kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od siebie 
oraz od koszulek obydwu drużyn. 

12/ Przepisy gry: 

 Rzuty wolne: bramkę można zdobyć bezpośrednio tylko z połowy przeciwnika. Odległość 
muru 5m. 

 Auty: Wykonawca samodzielnie wprowadza piłkę nogą, nie może zdobyć bramki 
bezpośrednio strzałem na bramkę z linii bocznej, jednak wolno mu to zrobić przy kolejnym 
kontakcie/kontaktach z piłką (do uznania bramki nie jest konieczne dotknięcie piłki przez 
jakiegokolwiek innego zawodnika). Odległość przeciwnika 3m.  

 Rzuty rożne wykonuje się z narożnika boiska. Odległość przeciwnika w momencie 
wykonywania rzutu rożnego wynosi 3 metry. 

 Piłka zagrana nogą do swojego bramkarza nie może być złapana w ręce, tylko wybita nogą 
lub głową. Jeżeli bramkarz takie podanie złapie w ręce, to drużyna przeciwna otrzymuje 
rzut wolny pośredni z linii pola karnego. 

 Rzut od bramki – Rzut od bramki musi być wykonany z zachowaniem pryncypiów Art. 16 
Przepisów Gry (z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego zawodnika 
uprawnionej drużyny, poza pole karne). Wykonanie rzutu „z ręki” przez bramkarza jest 
niedozwolone. Piłka po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki musi zostać dotknięta 
przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie 
stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że 
jest szansa na zastosowanie korzyści). 

 Zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza. Piłka będąca w grze, wykopnięta przez bramkarza, 
musi być dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli 
przekroczy linię środkową boiska, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z 
linii środkowej.  

 Linie: dopuszcza się stosowanie linii przerywanych lub płaskich „stożków”. 
Zasady odbywania kary wychowawczej przez bramkarza w rozgrywkach młodzieżowych: 

 Bramkarz, który popełnia przewinienie karane napomnieniem- karą wychowawczą w 
postaci czasowego wykluczenia z gry, opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje 
odpowiednio ubrany jeden z zawodników z pola. 

13/ Zmiany: hokejowe (powrotne), w obrębie własnej połowy. 
14/ Inne: nie obowiązuje przepis dotyczący pozycji spalonej 
15/ Kolejność zespołów w grupie: 

a) ilość zdobytych punktów 
b) przy równej ilości punktów, decydują punkty zdobyte między zainteresowanymi zespołami 
c) korzystniejsza różnica bramek, 
d) w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej drużyn – dodatkowa tabela 

pomiędzy tymi drużynami z uwzględnieniem punktów a, b, c. 
16/ Kryteria uczestnictwa i obowiązki klubów 

1) Dopuszczalny jest udział dwóch lub więcej drużyn tego samego klubu. (wyjaśnienie § 22 
punkt 3 Reg. Rozgrywek mistrzowskich dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 
2017/2018). 



 

2) Jeden Trener może prowadzić maksymalnie dwa zespoły. 
3) W turniejach mogą brać udział jedynie kluby zarejestrowane w Lubuskim Związku Piłki 

Nożnej. 
4) Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 
5) Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny. 
6) Trener lub kierownik każdego zespołu odpowiada za szkody spowodowane przez własnych 

zawodników. 
 
16a/ OBOWIĄZKI GOSPODARZA TURNIEJU 

1) Powiadomienie zainteresowane drużyny o dacie, miejscu i godzinie rozgrywania turnieju 
2) Gospodarz turnieju jest zobowiązany do przygotowania boisk (boiska) i zapewnienia szatni, 
3) Kolejność rozgrywania zawodów w turnieju określa gospodarz turnieju na podstawie 

losowania w obecności zainteresowanych trenerów/kierowników drużyn, 
4) Zebranie list imiennych zawodników z poszczególnego klubu biorących udział w turnieju 

(listy muszą być potwierdzone przez Wydział Gier). 
5) Sprawdzenie aktualnych badań lekarskich zawodników występujących w turnieju, 
6) Gospodarz nie odpowiada za zagubione rzeczy, 
7) Gospodarz turnieju jest zobowiązany zabezpieczyć w czasie trwania turnieju 

przedstawiciela służby zdrowia – lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osobę przeszkoloną w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadającej odpowiedni dokument. 

8) Gospodarz turnieju zobowiązany jest przesłać sprawozdanie wraz z załącznikami za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem do Komisji Gier Podokręgu prowadzącego 
rozgrywki w  ciągu 48-miu godzin od zakończenia turnieju. Sprawozdanie powinno zawierać 
następujące dane: 
a) Wyniki poszczególnych spotkań, 
b) Tabelę końcową, 
c) Podać nazwisko i imię wyróżniających się zawodników swoją grą w turnieju z 

poszczególnego klubu (minimum 1-go zawodnika) oraz wszystkie dziewczęta 
występujące w turnieju, 
 

16b/ SĘDZIOWANIE TURNIEJÓW - Rolę arbitrów będą sprawować  trenerzy drużyn biorących 
udział w   
         turniejach. 

1. Przy rozgrywaniu Turnieju na jednym boisku - przestrzegamy zasady nie sędziowania 
meczów , w których gra drużyna prowadzona przez danego trenera, dopuszcza się 
możliwość sędziowania przez 2 trenerów, których drużyny w tym momencie nie grają. 

2. Przy rozgrywaniu meczów na 2 boiskach przy 4 zespołach: 
a) Sędziuje jeden z trenerów zainteresowanych drużyn cały mecz - jeżeli grają bez 

przerwy, lub po połowie - jeżeli mecz jest rozgrywany z przerwą, 
b) Sposób sędziowania trenerzy ustalają przed każdym turniejem, 
c) Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów bez żadnego z sędziów i trenerów w roli 

sędziego .Trenerzy pełnią w tym momencie rolę sędziów czasowych. Sporne kwestie 
trenerzy rozwiązują między sobą. 

d) Możliwym rozwiązaniem jest również wybór jednego z trenerów, który będzie 
sędziował wszystkie spotkania lub innej osoby, która uzyskała akceptację trenerów .  
Decyzja o takim wyborze musi być zapisana w sprawozdaniu z turnieju. 

e) W przypadku braku porozumienia między trenerami (klubami) dopuszcza się możliwość 

prowadzenia zawodów przez sędziów związkowych. W takim przypadku gospodarz turnieju jest 

zobligowany do przesłania takiej informacji do terytorialnego Podokręgu w celu wyznaczenia 

sędziego/sędziów. 

 



 

17/ Trener prowadzący drużynę podczas turnieju winien posiadać, do wglądu dla organizatora   
       turnieju lub sędziego zawodów 

1) Licencję trenerską (Osoba sprawująca opiekę na meczach żaków, musi posiadać 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe*, tj. instruktora piłki nożnej, trenera piłki 
nożnej). 

2) Aktualne badania lekarskie zawodników (brak aktualnych badań lekarskich 
zobowiązuje organizatora lub sędziego zawodów do niedopuszczenia zawodnika do 
gry), 

3) Legitymacje szkolne, bądź inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość 
zawodnika, 

4) Listę zawodników uprawnionych do danej kategorii wiekowej oraz danej drużyny, 
sporządzoną w systemie EXTRANET i zatwierdzoną przez WG Gier danego Okręgu 

 
Nie posiadanie powyższych dokumentów, skutkuje niedopuszczeniem zespołu do rozgrywek! 

 
18/ Awanse po rundzie jesiennej 

1) Wiosną najlepsze drużyny z danego Podokręgu po rundzie jesiennej utworzą grupę mistrzowską 
(zaleca się aby grupa liczyła minimum 4 a maksymalnie 6 drużyn), Drużyny rozgrywają pomiędzy 
sobą turnieje o mistrza danego Podokręgu. Ilość turniejów uzależniona będzie od ilości drużyn w 
grupie mistrzowskiej. Turnieje rozgrywane będą wg terminarza ustalonego przez dany Podokręg. 
Pozostałe drużyny utworzą grupę lub grupy słabsze i rozgrywają turnieje wg terminarza w ramach  
dalszego szkolenia. 

2) Klub, który do rozgrywek zgłosił więcej jak jeden zespół w przypadku zakwalifikowania się 
do dalszej fazy rozgrywek na szczeblu Podokręgu (grupa mistrzowska - rozgrywki wiosenne) 
może wystawić tylko jeden zespół z najlepszych zawodników swojego klubu. Listę 
zawodników należy przesłać do Wydziału/Komisji Gier prowadzącego rozgrywki celem 
zatwierdzenia.  

3) W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie, które wynikły w trakcie trwania turnieju, 
decyduje organizator danego turnieju w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie Rozgrywek 
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.  
 
Załączniki: 

1) Lista zawodników drużyny występującej w turnieju, 
2) Protokół z turnieju przy 3-4 drużynach, 
3) Protokół z turnieju przy 5-6 drużynach, 
4) Uchwała VIII/120 z dn. 14.07.2015r Zarządu PZPN w sprawie zmian w unifikacji organizacji szkolenia i 

systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce, 
5) Unifikacja – główne przepisy w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 
 
 
 

 

         Wydział Szkolenia                                         Wydział Gier 

               Trener Koordynator           Przewodniczący 

                   Wojciech Drożdż                                                       Rafał Kakała 

 
                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 



l.p
Numer

 na koszulce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Wykaz dziewcząt biorących udział w turnieju

 LISTA ZAWODNIKÓW w Turnieju  ŻAKA - PODOKRĘG...........................
data turnieju ……………………………………………………………………………………….............................................

Opiekun drużyny …………………………………………………………………………………...........................................

Tel. Kontaktowy: ………………………………………………………………....................................................................

Adres e-mail: …………………………………………………………………………..............................................................

Nazwa drużyny: …………………………………………………………………………..

Data

urodzenia

Numer 

ewidencyjny w

EXTRANET/jeśli posiada/

Nazwisko i Imię

Wykaz zawodników wyróżniających się swoją grą w turnieju

Oświadczam, że wyżej wymienieni zawodnicy, figurujący w składzie drużyny, są mi znani osobiście. Powyższe 

oświadczenie  składam pod skutkami odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. W/w zawodnicy są zarejestrowani

 w systemie  extranet,posiadają aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz zgodę rodziców/opiekunów

 na udział w turnieju  oraz do publikacji,  pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, 

portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka.

czytelny podpis opiekuna druzyny:.....................................................

Rodzaj i Nr licencji trenerskiej ..................................................



Nazwa Drużny 1 2 3 4 5 6 Punkty Bramki

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kolejka 1 2 3

1-4 4-3 2-4

2-3 1-2 3-1

Gospodarz turnieju /klub/…………………………………………………….

Sprawozdanie przesłać faxem

 lub pocztą elektroniczną

do Podokręgu w ciągu 24 godzin

po turnieju. Odpowiedzialny

Organizator Turnieju.

PROTOKÓL Z TURNIEJU - ŻAKA Podokręg ……………………………………

Kategoria: (F1-F2) Grupa:

Data: Kolejka:

Miejsce:

opieka medyczna

Zestaw par turnieju wg terminarza

Nazwa drużyny Nazwa Drużyny Wynik

Uwagi: dotyczące przebiegu zawodów, kontuzje, zachowania się zawodników, opiekunów i kibiców.

              Uzgodnienia odnośnie wyznaczenia sędziego zawodów.

Budowa terminarza

przy 3-4 drużynach w grupie

Trener/Sedzia: Nazwisko i Imie

Nazwisko i Imię gospodarza turnieju

Podpisy sędziego/sedziów zawodów.



Nazwa Drużny 1 2 3 4 5 6 Punkty Bramki

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kolejka 1 2 3 4 5

1-6 6-4 2-6 6-5 3-6

2-5 5-3 3-1 1-4 4-2

3-4 1-2 4-5 2-3 5-1

Nazwa drużyny Nazwa Drużyny Wynik

PROTOKÓL Z TURNIEJU - ŻAKA Podokręg ……………………………………

Kategoria: (F1-F2)

Data:

Miejsce:

Gospodarz turnieju /klub/…………………………………………………….

Grupa:

Kolejka:

opieka medyczna

Trener/Sedzia: Nazwisko i Imie

Zestaw par turnieju wg terminarza

Sprawozdanie przesłać faxem

 lub pocztą elektroniczną

do Podokręgu w ciągu 24 godzin

po turnieju. Odpowiedzialny

Organizator Turnieju.

Uwagi: dotyczące przebiegu zawodów, kontuzje, zachowania się zawodników, opiekunów i kibiców.

              Uzgodnienia odnośnie wyznaczenia sędziego zawodów.

Nazwisko i Imię gospodarza turnieju

Podpis sedziego/sedziów zawodów

Budowa terminarza

 przy 5-6 zespołach
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49.71

C0/M8/Y63/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M8/Y63/K0

C0/M30/Y100/K0

C0/M50/Y100/K22

C0/M50/Y100/K22

C0/M30/Y100/K0

66.67 91.810

50 53.5750

location

location

CMYK CMYK

CMYK CMYK

62.58

C0/M0/Y0/K0 C0/M0/Y0/K0

C0/M0/Y0/K0
C0/M0/Y0/K40

86.55 1000

30.84 31.8265.85

location

location

75.44

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

91.81

53.57

location

location

24

49.71

C0/M8/Y63/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M8/Y63/K0

C0/M30/Y100/K0

C0/M50/Y100/K22

C0/M50/Y100/K22

C0/M30/Y100/K0

66.67 91.810

50 53.5750

location

location

CMYK CMYK

CMYK CMYK

62.58

C0/M0/Y0/K0 C0/M0/Y0/K0

C0/M0/Y0/K0
C0/M0/Y0/K40

86.55 1000

30.84 31.8265.85

location

location

75.44

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

91.81

53.57

location

location

49.71

C0/M8/Y63/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M8/Y63/K0

C0/M30/Y100/K0

C0/M50/Y100/K22

C0/M50/Y100/K22

C0/M30/Y100/K0
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UNIFIKACJA – GŁÓWNE PRZEPISY W POSZCZEGÓLNYCH 
KATEGORIACH WIEKOWYCH

JUNIOR MŁODSZY 
U17 i U16

TRAMPKARZ U15 
i U14

MŁODZIK 
U13 i U12

ORLIK  
U11 i U10

ŻAK  
U9 i U8

SKRZAT  
U7 i U6

KAT. UEFA B1 I B2 C1 I C2 D1 I D2 E1 I E2 F1 I F2 G1 I G2
WYMIARY 
BOISKA 
długość / 
szerokość

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

70–75 m – szer. 
standardowa

50–56 m × 26–30 m 40–46 × 26–30 m  
(od pola karnego 

od pola karnego – 
szerokość Orlika)

26–30 × 20–22m  
(od pola karnego 

do koła środkowego 
Orlika)

LICZBA I 
ZMIANY 
ZAWODNIKÓW

11 / zgodne  
z przepisami gry  

w piłkę nożną PZPN

11 / zmiany 
powrotne

9 / zmiany powrotne 7 / zmiany powrotne 5 / zmiany powrotne 4 bez bramkarzy / 
zmiany powrotne

CZAS GRY 2 × 40 min 2 × 35 min 2 × 30 min Turniej:  
Przy 3–4 meczach 
dziennie – max.  
2 × 20 min lub  
1 × 25 min.
Przy 5–6 meczach – 
max. 2 × 10 min lub  
1 × 20 min.
Powyżej 6 meczy – 
max. 1 × 15 min.
Mecz towarzyski:  
4 × 15 min.

Turniej: 
Przy 3–4 meczach  
max. 2 × 15 min lub  
1 × 20 min.
Przy 5–7 meczach – 
max. 2 × 8 min lub  
1 × 15 min.
Powyżej 7 meczy –  
1 × 12 min.
Mecz towarzyski:  
4 × 12 min.

Turniej: 
 Przy 3–4 meczach 
(dziennie) – max.  
2 × 10 min lub  
1 × 15 min.
Przy 5–7 meczach – 
max. 2 × 8 minut lub 
1 × 12 min.
Powyżej 7 meczy – 
max. 1 × 12 min.
Mecz towarzyski:  
4 × 10 min.

WYMIARY 
BRAMEK

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

5 × 2 m ustawione na 
16-stce

5 × 2 m 3 × 1,55 m 3 × 1 m

WIELKOŚĆ 
PIŁKI

nr 5 nr 5 nr 4 nr 4 / lub nr 3 
ewentualnie piłka 

siatkowa

nr 4 / lub nr 3 
ewentualnie piłka 

siatkowa

nr 3 / lub ewentualnie 
piłka siatkowa

POLE KARNE przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

18,32 × 9 m 15 × 9 m 11 × 7 m brak

RZUT KARNY 11 m 11 m 9 m 9 m 7 m z połowy boiska do 
pustej bramki

ROZPOCZĘCIE 
I WZNOWIENIE 
GRY

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

nie można zdobyć 
bramki bezpośrednio

nie można zdobyć 
bramki bezpośrednio

nie można zdobyć 
bramki bezpośrednio

RZUT WOLNE przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

bramkę można zdobyć 
z połowy przeciwnika, 
odległość muru 5 m.

bramkę można zdobyć 
z połowy przeciwnika, 
odległość muru 5 m.

bramkę można zdobyć 
z połowy przeciwnika, 
odległość muru 5 m.

RZUT Z ROGU przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy PZPN  
(punkt środkowy 

pomiędzy linią 
boczną, a linią pola 

karnego – ok. 26 m)

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

nogą – dowolne 
rozpoczęcie gry, 
przeciwnik 3 m

WRZUT przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

Wprowadzenie nogą 
– nie można zdobyć 

bramki bezpośrednio, 
przeciwnik 3 m

Wprowadzenie nogą 
– nie można zdobyć 

bramki bezpośrednio, 
przeciwnik 3 m

Wprowadzenie nogą 
– nie można zdobyć 

bramki bezpośrednio, 
przeciwnik 3 m

WZNOWIENIE 
GRY PRZEZ 
BRAMKARZA

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

do połowy boiska do połowy boiska do połowy boiska

RZUT OD 
BRAMKI

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

do połowy boiska do połowy boiska do połowy boiska

SPALONY przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

nie obowiązuje nie obowiązuje nie obowiązuje

KARY INDY-
WIDUALNE

przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

2 min, 2 min, 
wykluczenie

2 min, 2 min, 
wykluczenie

2 min, 2 min, 
wykluczenie,

zawodnik kończy grę, 
zespół gra  

w komplecie

zmiana zawodnika 
ukaranego na 2 min – 

zespół gra  
w komplecie

zmiana zawodnika 
ukaranego na  

2 min – zespół gra  
w komplecie

FORMUŁA 
ROZGRYWEK

liga liga liga zalecane turnieje 
lub mecze towarzyskie

zalecane turnieje 
lub mecze towarzyskie

tylko turnieje
lub mecze towarzyskie

OBUWIE przepisy gry w piłkę 
nożną PZPN

miękkie – tzw. lanki miękkie – tzw. lanki miękkie – tzw. lanki miękkie – tzw. lanki miękkie – tzw. lanki

OCHRANIACZE obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe
BADANIA obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe
LINIE przepisy PZPN przepisy PZPN dopuszczalne stożki dopuszczalne 

stożki
dopuszczalne

 stożki
dopuszczalne

 stożki



Un
if

ik
ac

ja
 O

rg
an

iz
ac

ji 
Sz

kO
le

ni
a 

i S
yS

te
m

U 
w

Sp
ó

łz
aw

O
dn

ic
tw

a 
dz

ie
ci

 i 
m

łO
dz

ie
ży

 p
ił

ka
rS

ki
ej

 w
 p

O
lS

ce
po

ls
ki

 z
w

ią
ze

k 
pi

łk
i n

oż
ne

j

49.71

C0/M8/Y63/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M8/Y63/K0

C0/M30/Y100/K0

C0/M50/Y100/K22

C0/M50/Y100/K22

C0/M30/Y100/K0

66.67 91.810

50 53.5750

location

location

CMYK CMYK

CMYK CMYK

62.58

C0/M0/Y0/K0 C0/M0/Y0/K0

C0/M0/Y0/K0
C0/M0/Y0/K40

86.55 1000

30.84 31.8265.85

location

location

75.44

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

91.81

53.57

location

location
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 120 
Uchwała  nr VIII/120 z dnia 14 lipca 2015 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

w sprawie  zmian w  unifikacji organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa  
dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.  Przyjmuje się projekt zmian unifikacji organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży 
piłkarskiej w Polsce, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                Prezes PZPN Zbigniew Boniek

                                          

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU Z DNIA 14 LIPCA 2015 ROKU

 1. W kategorii SKRZAT  – wyznacza się boisko na Orliku (dł. 26-30 m, szer. 20-22 m – od pola karnego do koła 
środkowego Orlika) oraz precyzuje przepisy: Rzut z autu i od bramki – wprowadza się piłkę nogą. Rzut rożny 
– zawodnik wprowadza piłkę nogą (tak jak z autu) lub podaje.  Rzut karny – w przypadku dotknięcia piłki ręką 
przez zawodnika broniącego – rzut karny (strzał z połowy do pustej bramki).  Dopuszcza się przygotowywanie linii 
z płaskich miękkich pachołków lub taśm.

26 - 30 m

20 - 22 m

20 - 22 m

26 - 30 m

BOISKO ORLIK

49.71

C0/M8/Y63/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M8/Y63/K0

C0/M30/Y100/K0

C0/M50/Y100/K22

C0/M50/Y100/K22

C0/M30/Y100/K0

66.67 91.810

50 53.5750

location

location

CMYK CMYK

CMYK CMYK

62.58

C0/M0/Y0/K0 C0/M0/Y0/K0

C0/M0/Y0/K0
C0/M0/Y0/K40

86.55 1000

30.84 31.8265.85

location

location

75.44

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

91.81

53.57

location

location
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C0/M8/Y63/K0
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50 53.5750

location
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62.58
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location

location

75.44

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

91.81

53.57

location
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 2. W kategorii ŻAK  – wprowadza się liczbę graczy podczas meczu 5 (1+4) Boisko Orlik Dł. 40-46 m (od pola 
karnego do pola karnego Orlika) Szer. 26-30 m (szerokość Orlika). Bramki 3mx1,55m oraz precyzuje się przepisy:
Rzut z autu – Z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio (musi nastąpić podanie).  Pole karne i rzut karny 7m od linii 
bramkowej. Wprowadza się zakaz podania (wykopywania z ręki) piłki przez bramkarza za połowę boiska. Dopuszcza się 
przygotowywanie linii z płaskich miękkich pachołków lub taśm. Formuła rozgrywek – preferowane turnieje i mecze 
towarzyskie.

 3. W kategorii ORLIK  – precyzuje się przepisy: Rzut z autu – Z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio 
(musi nastąpić podanie). Wprowadza się zakaz podania (wykopywania z ręki) piłki przez bramkarza za połowę boiska. 
Dopuszcza się przygotowywanie linii z niskich płaskich pachołków lub taśm. Formuła rozgrywek – preferowane turnieje  
i mecze towarzyskie.

26 - 30 m

50 - 60 m

BOISKO ORLIK

26 - 30 m

40 - 46 m

7 m

BOISKO ORLIK

7 m

49.71
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C0/M8/Y63/K0

C0/M30/Y100/K0

C0/M50/Y100/K22

C0/M50/Y100/K22
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70 - 75 m

BOISKO 
PEŁNOWYMIAROWE

 4. W kategorii MŁODZIK  – boisko naturalne lub sztuczne Dł. 70-75 m Szer. standardowa
Dopuszcza się przygotowywanie linii z niskich płaskich pachołków lub taśm.

49.71

C0/M8/Y63/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M8/Y63/K0

C0/M30/Y100/K0

C0/M50/Y100/K22

C0/M50/Y100/K22

C0/M30/Y100/K0

66.67 91.810

50 53.5750

location

location

CMYK CMYK

CMYK CMYK

62.58

C0/M0/Y0/K0 C0/M0/Y0/K0

C0/M0/Y0/K0
C0/M0/Y0/K40

86.55 1000

30.84 31.8265.85

location

location

75.44

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

91.81

53.57

location

location
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 5. W kategorii TRAMPKARZ  – wprowadza się w zmiany powrotne.

 6. PIŁKA KOBIECA  – od kategorii Junior G do kategorii Junior D – podobnie jak chłopcy. Kategorię Junior C  
(tylko C1 U-13) nazywamy Młodziczki, które grają jeszcze w układzie 9x9. Kategorię Junior B nazywamy Juniorkami 
Młodszymi (B3 U-14, B2 U-15, B1 U-16), natomiast kategorię Junior A nazywamy Juniorkami Starszymi   
(A3 U-17, A2 U-18, A1 U-19). Obie kategorie grają w układzie 11x11. 

49.71

C0/M8/Y63/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M50/Y100/K0

C0/M8/Y63/K0

C0/M30/Y100/K0

C0/M50/Y100/K22

C0/M50/Y100/K22

C0/M30/Y100/K0

66.67 91.810

50 53.5750

location

location

CMYK CMYK

CMYK CMYK

62.58

C0/M0/Y0/K0 C0/M0/Y0/K0

C0/M0/Y0/K0
C0/M0/Y0/K40

86.55 1000

30.84 31.8265.85

location

location

75.44

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

C0/M88/Y100/K33

C0/M30/Y100/K0

91.81

53.57

location

location


